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HGG realiza a segunda edição do Grito de Carnaval 
Atividade realizada no dia 1º de fevereiro proporcionou aos pacientes e colaboradores do Hospital Alberto Rassi – HGG diversão e 
resgate da cultura popular. Objetivo é humanizar o ambiente hospitalar, e tornar o tratamento clínico menos doloroso

As canções clássicas do samba e 
músicas típicas de carnaval invadiram o 
Hospital Alberto Rassi – HGG no dia 1º 
de fevereiro. A unidade hospitalar 
promoveu a segunda edição do Grito de 
Carnaval para pacientes e colaboradores 
com direito a decoração, marchinhas, 
confetes, e a animação do cantor Xexéu. 
A iniciativa teve como objetivo humanizar 
o atendimento hospitalar, já que o Brasil é 
conhecido mundialmente pelo clima 
carnavalesco do mês de fevereiro, mas 
para quem está hospitalizado a folia 
perde o sentido.

O Ambulatório de Medicina Avançada 
- AMA da unidade hospitalar não parecia 
o mesmo. As cadeiras cederam lugar 
para o jogo de luzes, serpentinas e muita 
alegria. Os pacientes receberam na 
entrada da folia chapéus coloridos, 
óculos divertidos, e outros apetrechos 
para entrarem no clima da maior festa 
popular brasileira. 

Ao final da festa, o comerciante 
Odenil Rodrigues pediu a palavra ao 
cantor Xexéu. O paciente, que está 
internado por causa de problemas 
cardíacos, agradeceu ao hospital pela 

A folia aconteceu no Ambulatório de Medicina Avançada - AMA do hospital, e despertou o 
interesse dos veiculos de comunicação da capital, que destacaram a iniciativa de humanização

comemoração antecipada de Carnaval. 
“Eu nunca participei de uma folia tão boa. 
Esse é o verdadeiro sentido do Carnaval, 
uma festa sem malícia, sem pornografia, 
com as músicas que realmente 
marcaram época. Estou muito feliz por ter 
participado, e agradeço de coração a 
todos vocês e ao cantor Xexéu por ter me 
proporcionado isso. ”

Para foliar com os pacientes e 
colaboradores, a paciente do Programa 
de Controle e Cirurgia da Obesidade – 
PCCO, Sílvia Cabral, se deslocou até a 
unidade quando soube da atividade pela 
enfermeira Graziela Cavalcante. A 
secretária passou pela cirurgia bariátrica 
há seis meses, quando ficou internada 
por sete dias no hospital. “Eu sempre 
venho ao HGG para as consultas de 
retorno e acompanhamento. Mas, hoje eu 
vim especialmente para essa festa. Aqui 
não tem como ficar parado, sempre saio 
do hospital com uma energia muito 
positiva”, comentou a paciente.  

Esta foi a segunda vez que Xexéu 
animou a folia dos pacientes e 
colaboradores. O cantor conta que veio 
de uma maratona de shows no fim de 
semana, mas não recusou o convite do 
hospital devido à troca de energia entre 
ele e os pacientes. “Eu acredito muito 
nesse projeto, e é por isso que estou aqui 
e sempre estarei quando me chamarem. 
É muito legal ver o sorriso estampado no 
rosto de cada um deles, mesmo sabendo 
que muitos têm suas limitações e dores. ”

O cantor Xexeu levou repertório de 
marchinhas para pacientes e colaboradores

Quem não conseguiu se levantar, não ficou de 
fora, e contou com o apoio da enfermagem

A enfermeira Lorena Flôres aproveitou com 
o paciente Patrick a festa de Carnaval 



NOSSA GENTE

‘‘Tive meu pai como 
exemplo’’, diz o chefe da 
Urologia, Theo Rodrigues

O Chefe do Serviço de Urologia 
do Hospital Alberto Rassi – HGG, 
Theo Rodrigues Costa, concluiu a 
graduação em medicina em 2000. 
Ele conta que desde a infância 
admirava a profissão do pai, e 
seguiu o mesmo caminho. Theo é 
filho do também urologista e ex-
chefe da especialidade no HGG, 
Theobaldo Costa, que trabalhou 
durante décadas comandando a 
equipe do hospital. “Eu tive meu pai 
como exemplo, sempre quis ser 
como ele.”

Theo comenta que se considera 
um profissional apaixonado pelo que 
faz, e lembra com carinho da sua 
trajetória. O médico iniciou a sua 
atividade no hospital como 
voluntário, no ano de 2005, 
atendendo os pacientes 
ambulatoriamente e também 
cirurgias, permanecendo assim por 
quatro anos. Em 2009, Theo passou 
a ser um colaborador efetivo da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES). ‘‘Eu já fui muito workaholic, 
dependente do trabalho mesmo, hoje 
estou mais tranquilo com a minha 
rotina, aprendi a dosar o meu 
envolvimento”, disse.

O médico falou ainda do seu 
carinho pela residência médica. De 
acordo com o especialista, ser 
preceptor é um sacerdócio 
apaixonante. “Eu adoro me envolver 
com a parte científica e estudos de 
caso, sem falar que a gente acaba 
vivendo esse momento de residência 
de novo, é fantástico.”

 Theo é casado, pai de dois 
filhos, e nos momentos de lazer 
gosta de viajar e jogar tênis. 
“Quando tenho uma folga, gosto de 
pegar o carro e sair da cidade.’’
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Pacientes do hospital já contam com novo enxoval

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
recebeu no dia 13 de fevereiro a primeira 
remessa do novo enxoval. Ao todo, foram 
entregues 4,5 mil itens, entre pijamas, 
lençóis, fronhas e capotes. Desde 2012, a 
unidade conta com o serviço de hotelaria 
hospitalar, que tem como objetivo oferecer 
conforto e segurança aos pacientes, com 
roupas higienizadas, passadas e 
perfumadas, assim como em um hotel.

O novo enxoval é composto, na 

realidade, por 6,9 mil itens, mas o restante 
das peças chegará no mês de março. 
Esta já é a terceira renovação de enxoval 
do HGG realizada durante a gestão do 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano – Idtech (a primeira ocorreu em 
2012 e a segunda em 2014, totalizando 28 
mil peças). 

Além disso, o hospital está com um 
novo serviço de lavanderia. Antes, a 
lavagem das roupas acontecia na própria 
unidade. Entretanto, este processo gerava 
altos custos, devido à manutenção dos 
equipamentos sucateados. Após estudo do 
Setor de Custos do Idtech, foi contratada a 
lavanderia industrial Lavebrás, pois 
apresentou a proposta de menor preço.

Dessa forma, o custo com o enxoval 
reduzirá 38%, já que o quilo da roupa 
lavada passará de R$ 4,28 para R$ 2,65. 
Outro fator positivo é que o hospital não 
precisará fazer compras anuais de enxoval 
e sim, terá as peças deterioradas repostas 
automaticamente. “Antes da gestão 
inteligente, os pacientes precisavam trazer 
lençóis, cobertores e toalhas de casa para 
poder internar. Esta realidade acabou e 
fornecemos todo o enxoval, com alta 
qualidade”, destaca o diretor técnico 
Rafael Nakamura.

Ônibus do Hemocentro recebe doadores do HGG

Os colaboradores do Hospital Alberto 
Rassi – HGG deram uma verdadeira lição 
de solidariedade no dia 11 de fevereiro. É 
que a unidade móvel do Hemocentro de 
Goiás (Hemogo) esteve durante todo o dia 
no estacionamento do hospital para uma 
campanha de doação de sangue. A 

Divonildo Rodrigues doa sangue desde os 18 anos 
e contribuiu com a ação do Hemocentro no HGG

O paciente Luismar foi o primeiro a receber o novo 
pijama e aprovou a qualidade do enxoval

iniciativa, que teve como objetivo reforçar o 
estoque do banco de sangue, já passou 
este ano por outros hospitais do Estado, 
como o Hospital de Urgências de 
Aparecida de Goiânia (Huapa) e Hospital 
de Urgências de Goiânia (Hugo). 

O enfermeiro Kelbison Gomes Oliveira 
também participou da ação. O colaborador 
disse que sempre que tem a oportunidade 
ele faz a doação de sangue, inclusive para 
outros bancos, como o da Santa Casa. 
“Meu sangue é do tipo O negativo, que é 
um pouco mais raro e por isso sempre 
falta muito. É muito bom poder contribuir 
para essa causa, porque não sabemos o 
dia de amanhã, quem sabe não seremos 
nós que vamos precisar desse sangue um 
dia? ”, refletiu. 

O pedreiro Divonildo Rodrigues foi ao 
HGG levar sua mãe para um exame, 
quando viu o ônibus do Hemocentro. “Eu 
doo sangue desde os 18 anos. Vou ser o 
primeiro a fazer a doação hoje”. Ele doou 
pela primeira vez por conta de um 
acidente que o pai de um amigo sofreu e 
desde então percebeu a importância.

ACONTECEU 

Expediente

Hospital Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico: Rafael 
Gouveia Nakamura; Diretor de Ensino e Pesquisa: Marcelo Fouad Rabahi; Diretor Médico: Gentil Queiroz Júnior; Diretora de Serviços 
Multidisciplinares: Rogéria Cassiano; Diretora de Enfermagem: Natálie Alves Andraschko; Diretor Administrativo: Alessandro Purcino Andrade.

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - Idtech: Coordenador Executivo: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Coordenador 
Administrativo Financeiro: Lúcio Dias Nascimento. 

Secretaria de Estado da Saúde: Secretário Leonardo Vilela.

Jornal A Voz do HGG: Assessoria de Comunicação Social – Idtech: Jornalista responsável: Luciana Porto (GO-3175JP); Supervisão: Iris Bertoncini 
(GO-2217JP); Colaboração: Pâmella Cardoso; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem:  1.000 exemplares.
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Ansiedade: entenda quando ela pode prejudicar a saúde

Atualmente, a maioria das pessoas 
sofre com a ansiedade, é uma vivência 
humana universal. As preocupações do 
cotidiano, a rotina acelerada do mundo 
atual, o estresse no trabalho, com os 
filhos ou problemas de relacionamentos 
podem levar ao transtorno. Mas, você 
sabe identificar quando a ansiedade é 
patológica? O Hospital Alberto Rassi – 
HGG tem três grupos para auxiliar os 
pacientes no tratamento desta dificuldade, 
e o Voz do HGG conversou com a 
psicóloga que os coordena, Marília Paiva, 
que explicou quando o paciente deve ficar 
atento para os sinais da ansiedade.

Marília comenta que a ansiedade é 
patológica a partir do momento em que 
ela se torna intensa e prejudica a 
qualidade de vida do paciente. Ela pontua 
que a pessoa ansiosa costuma ter 
problemas de insônia, cefaleia, 
taquicardia, alterações do apetite, 
sudorese nas extremidades, falta de 
controle sobre pensamentos, irritabilidade 
fácil, náuseas e sofrimento por 
antecipação, sendo comum também 
comportamentos de evitar situações que 
provocam o desconforto. “É importante 
procurar a ajuda de um especialista, para 
que ela não tenha prejuízos em sua 
saúde, consiga enfrentar e obter uma 
qualidade de vida melhor”, explica. 

É normal sentir ansiedade frente 
situações vividas, criando expectativa em 
torno disso, como por exemplo, 
programar férias, viagem, eventos 
importantes, e outros. Porém, há quadros 
de ansiedade que se manifestam de 
forma que levam prejuízos para o 
paciente, passando a ser considerados 
transtornos ansiosos. “Essa ansiedade 
pode evoluir para fobias específicas, 
transtorno do pânico, transtorno 
obsessivo compulsivo, transtorno do 
estresse pós-traumático, ansiedade 
generalizada e outros. São quadros que 

Ela pode aparecer às vezes de forma intensa ou ser parte da vida da maioria das pessoas no cotidiano, mas especialista aponta que se 
não tratada de forma adequada, a ansiedade pode evoluir para quadros mais graves, comprometendo a  saúde física e mental da pessoa

As causas da ansiedade podem estar ligadas tanto a agentes internos, como características de  
personalidade, e externos, como ambiente, estresse. É importante procurar ajuda de um especialista

Você sabia?

- O diagnóstico precoce 
da ansiedade é muito 
importante. Um 
tratamento eficaz e o 
acompanhamento por 
um prazo longo, são 
imprescindíveis para 
obter-se melhores 
resultados e menores prejuízos.

Confira algumas dicas:

- Diminua ou pare de consumir café e 
outras fontes de cafeína, como o chá 
preto. Pois esta substância pode 
aumentar o estado de ansiedade

- Pratique algum tipo de exercício. A 
atividade física ajuda muitas pessoas 
a sentirem menos ansiedade.

requerem inclusive avaliação e 
acompanhamento médico especializado 
também, além do acompanhamento 
psicológico”, destaca a psicóloga. 

As causas da ansiedade podem ser 
internas e externas, pontua Marília. Os 
fatores internos são ligados ao histórico 
familiar do paciente, além de 
características da personalidade, que é 
quando a pessoa já tem um modo de se 
comportar diante da vida que predispõe 
ela à ansiedade. Já os agentes externos 
estão relacionados aos fatores do dia-a-
dia, como o excesso de cobrança no 
trabalho ou vida pessoal, excesso de 
informações presentes no mundo atual, 
perdas vivenciadas, desemprego, 
situações traumáticas, violências, 
separações, problemas de saúde, fatores 
econômicos, dentre outros. “Um dos 
maiores vilões para o desenvolvimento da 
ansiedade é o estresse.  Mas, temos de 
ressaltar que é um conjunto de fatores 
que podem levar a este quadro.”

Grupo psicoeducativo auxilia pacientes no enfrentamento do comportamento ansioso

Os tratamentos para a ansiedade incluem 
terapia, grupos psicoeducativos e dependendo do 
caso, há a necessidade de encaminhamento para 
o médico psiquiatra, visando avaliação quanto ao 
uso de medicamentos. Há cinco anos, o Hospital 
Alberto Rassi – HGG, através do Serviço de 
Psicologia, desenvolve atendimento em grupos 
para auxiliar no enfrentamento desta dificuldade. 
Os grupos são abertos, heterogêneos e atende 
cerca de 20 pacientes por sessão. Os principais 
pontos trabalhados são a tomada de consciência,  
identificação dos sinais e sintomas da ansiedade, 
proporcionar o autoconhecimento e o 
desenvolvimento de habilidades e estratégias de 
enfrentamento da ansiedade, e promover um 
espaço de reflexão para a qualidade de vida, 

facilitando processos de adesão ao tratamento.
Não se trata de um grupo psicoterápico, mas 

sim psicoeducativo, em que trabalhamos as 
formas que os pacientes têm para desenvolver a 
mudança dos hábitos de vida em geral. É preciso 
ter consciência para compreender, diminuir e 
enfrentar os sintomas, sendo fundamental também 
que se mude os pensamentos, as crenças, as 
posturas diante da vida. 

Estudos mostram, ainda, o quão importante é 
uma rotina de vida diária saudável. Se alimentar 
bem, praticar atividades físicas e de lazer , 
contribuem significativamente neste processo do 
tratamento da ansiedade. Além disso, procure por 
atividades que te dão prazer, todos nós 
precisamos de diversão. 

Marília Paiva é 
psicóloga e 
coordenadora dos 
grupos 
psicoeducativos 
de ansiedade 
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O servidor público Jairo Darc 
chegou no Hospital Alberto Rassi – 
HGG no dia 11 de janeiro em 
estado de desnutrição grave. Seus 
problemas tiveram início em 
setembro do ano passado, quando 
o paciente passou uma cirurgia de 
apendicite em um hospital de 
Aparecida de Goiânia. Dias depois 
precisou passar por outra cirurgia 
por conta de um pequeno espaço 
entre os pontos que estavam 
vazando fezes. Em outubro, 
passou pela terceira cirurgia para a 
colocação da bolsa de colostomia, 
que não aderiu à pele, 
ocasionando o vazamento de fezes 
o tempo inteiro. 

Agora, Jairo está recebendo os 
cuidados da equipe do HGG. O 
paciente passou pela cirurgia de 
reconstrução de trânsito intestinal, 
e conta que está muito feliz. “Eu 
estou me sentindo melhor, e todos 
aqui me tratam tão bem. Não tenho 
a reclamar, das meninas que 
fazem a limpeza aos médicos 
todos são excelentes profissionais.’’

EXPRESSAS

Literatura
A Editora UFG doou mais de 70 obras 
literárias para o projeto Dose de Letras. A 
entrega ocorreu no dia 2 de fevereiro, 
quando os colaboradores da Editora 
estiveram na unidade para conhecer a 
biblioteca itinerante disponibilizada para os 
pacientes e acompanhantes. A conselheira 
do Idtech e ex-reitora da UFG, Maria do 
Rosário Cassimiro, acompanhou a entrega. 

Capacitação
Atenção colaboradores! O Centro de 
Educação Profissional em Saúde (CEP-
Saúde) está com inscrições abertas até o dia 
29 de fevereiro para o Curso de Qualificação 
em Atenção à Pessoa Idosa. O curso é 
destinado aos trabalhadores do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS).

Específico
O HGG realizou um estudo do perfil 
epidemiológico da unidade. O indicador 
aponta a frequência, a distribuição dos 
eventos e o diagnóstico consequente dos 
principais problemas de saúde dos 
pacientes. O resultado apontam as 
patologias do sistema circulatório, digestivo 
e geniturinário correspondem como 60% do 
total de atendimentos.

Prevenção
Aproveitar o Carnaval com consciência e 
fazer sexo utilizando preservativo foi o 
destaque da palestra da enfermeira 
Cleidiene Gontijo, do Serviço Especializado 
em Saúde e Medicina do Trabalho (Sesmt). 
A atividade abriu a programação especial 
da campanha “Fevereiro da prevenção – 
Pequenas atitudes podem salvar vidas”, 
promovida pelo HGG.

Campanha
O fisioterapeuta Kemil Rocha também 
participou da campanha de prevenção deste 
mês. Ele abordou a campanha do Conselho 
Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional – DF/GO (Crefito), que alerta 
para os impactos dos acidentes de trânsito 
na saúde pública. Além da palestra, houve 
distribuição de panfletos informativos. 

Carnaval
Os membros da Comissão Interna de 
Prevenção a Acidentes (Cipa) percorreram 
toda o hospital entre os dias 1º e 5 de 
fevereiro para orientar os colaboradores 
sobre a prevenção das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e Aids. 
Os cipeiros se fantasiaram com máscaras 
e perucas distribuindo preservativos e 
panfletos.

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira os melhores momentos das últimas atrações: 

“Foi maravilhoso! Eu brinco de cantar, cantava na adolescência, em quermesses. Geralmente o paciente fica 
muito deprimido, e é preciso isso aqui até para a reabilitação, dá um animo para o tratamento. Isso aqui é muito 
bom! ”, elogiou a paciente Simone Sampaio durante a apresentação da cantora Karine Serrano. 

Os músicos Nonato Mendes e Rodrigo 
Braga acompanharam Karine Serrano

A paciente Simone Sampaio com a 
cantora Karine Serrano em apresentação

O Regaae da Banda Flor D’Ja conquistou 
os pacientes e colaboradores do HGG

A VOZ DO USUÁRIO
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